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67 §
Sosiaali- ja terveystoimialan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryh-
män asettaminen

HEL 2022-005052 T 00 01 04 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja asetti sosiaali- ja terveys-
toimialalle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän ja nimesi työryh-
män kokoonpanon seuraavasti:

Työryhmän puheenjohtajana toimii etelän aikuissosiaalityön päällikkö 
********** , perhe- ja sosiaalipalvelut.

Työryhmän muut jäsenet ovat:

********** , kehitysvammapoliklinikan päällikkö, perhe- ja sosiaalipalve-
lut.

********** , lastenkotitoiminnan asiantuntija, perhe- ja sosiaalipalvelut.

********** , Myllypuron seniorikeskuksen johtaja, sairaala,- kuntoutus- ja 
hoivapalvelut.

********** , vastaava ohjaaja, Roihuvuoren palvelukeskus, sairaala,- 
kuntoutus- ja hoivapalvelut.

********** , erityissuunnittelija, psykiatria- ja päihdepalvelut, terveys- ja 
päihdepalvelut.

********** , erityissuunnittelija, kehittämisen tuki, hallintopalvelut.

********** , erityissuunnittelija, osaamisen kehittäminen, hallintopalvelut.

********** , erityssuunnittelija, henkilöstöresurssipalvelut, hallintopalve-
lut.

********** , Hr-partner, työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut, hallintopal-
velut.

********** , varsinainen jäsen, henkilöstön edustaja.

********** , varajäsen, henkilöstön edustaja.

Työryhmän sihteeri on ********** , erityissuunnittelija, osallisuus ja vuo-
rovaikutus, hallintopalvelut.

Päätöksen perustelut
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Toimialan johto linjasi 07.02.2022 kokouksessaan, että sosiaali- ja ter-
veystoimialalle perustetaan toimialatasoinen tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suustyöryhmä.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiselle on lainsäädännöllinen 
perusta. Helsinki on sitoutunut edistämään tasa-arvoa, yhdenvertai-
suutta ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan, ja sosiaali- ja terveys-
toimialalla siihen liittyvää työtä tehdään eri yksiköissä. 

Tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, moninaisuuteen, kielitaitoon, maa-
hanmuuttajiin, syrjintään ja kansainvälisten osaajien houkutteluun liitty-
vät teemat ovat vahvasti esillä uudessa kaupunkistrategiassa ja ne si-
sältyvät myös toimialan toimintasuunnitelmaan 2022. 

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan toimialajohtaja johtaa sosiaali- 
ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa.

Lisätiedot
Ulla Väisänen, yksikön päällikkö, kehittämisen tuki, puhelin: 310 22683

ulla.vaisanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Työryhmän jäsenet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano
Työryhmärekisteri

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Hallintojohtaja
Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 67 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 13.04.2022.


